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Tiráž

16. únor až
15. březen 2010
Světozor

16. Podle agentury Reuters vyzval izraelský pre-

miér Benjamin Netanjahu Rusko a západní

země k uvalení nových „paralyzujících sank-

cí“ na íránský energetický sektor.

16. Evropská unie prodloužila o dalších 12 mě-

síců sankce vůči Zimbabwe kvůli nedosta-

tečnému pokroku v dodržování dohody

o sdílení moci.

17. Rusko a Abcházie podepsaly dohodu o stav-

bě ruské vojenské základny.

17. Argentina oznámila, že všechny lodi vyplou-

vající z jejích přístavů k Falklandám budou

muset mít zvláštní povolení. Jde o vyostřo-

vání sporu kolem britského ropného průzku-

mu u ostrovů.

17. USA jmenovaly po pěti letech velvyslance

v Sýrii. Stal se jím diplomat Robert Ford.

18. Americký prezident Barack Obama přijal

k soukromé návštěvě dalajlamu. Čína pro-

testovala u amerického velvyslance v Pekin-

gu.

20. Africká unie v reakci na puč v Nigeru vylou-

čila tuto zemi ze svých řad a uvalila na ni

sankce.

20. Nizozemská koaliční vláda křesťanských de-

mokratů a Strany práce v čele s Janem Pete-

rem Balkenendem padla kvůli neshodám

o prodloužení mise v Afghánistánu.

23. Vůdce Hamásu vyzval k novému protiizrael-

skému povstání.

23. Súdánský prezident Umar Bašír podepsal

příměří s dárfúrským Hnutím pro spravedl-

nost a rovnost.

24. Moskva oznámila, že nepodpoří „paralyzují-

cí sankce“ proti Íránu.

24. Evropská komise doporučila zahájení vstup-

ních rozhovorů o přijetí Islandu do EU.

24. Latinskoamerické země na summitu v Can-

cúnu založily Společenství latinskoameric-

kých a karibských států, do něhož nepozvaly

USA a Kanadu. Organizace je nezávislá na

OAS.

24. Americký prezident Barack Obama a ruský

prezident Dmitrij Medveděv se telefonicky

dohodli na urychlení rozhovorů o omezení

strategických zbraní.

Světozor
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Foto na titulní straně

Účastnice opozičního shromáždění

v Teheránu drží fotografii vůdce islámské

revoluce ajatolláha Chomejního.

STR New, Globe Media/Reuters
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25. Vítěz ukrajinských prezidentských voleb

Viktor Janukovyč byl uveden do úřadu.

25. Indie a Pákistán po dvou letech obnovily mí-

rový dialog.

25. Spolkový sněm schválil zvýšení počtu ně-

meckých vojáků v Afghánistánu na 5350

mužů.

26. Kongres USA prodloužil platnost protitero-

ristického zákona z roku 2001.

26. Rumunsko zahájilo s USA jednání o rozmís-

tění asi 20 protiraketových střel na svém úze-

mí.

1. 3. Nový ukrajinský prezident Viktor Januko-

vyč hovořil v Bruselu s předsedou Evropské

komise Josém Barrosem o nutnosti hospo-

dářských reforem jako nezbytné podmínky

pro rozšíření spolupráce Ukrajiny s EU.

1. V Haagu pokračoval proces s Radovanem

Karadžičem. Ten ve svém zahajovacím roz-

hovoru tvrdil, že Srbové se pouze bránili is-

lámskému fundamentalismu. Srebrenický ma-

sakr označil za vykonstruovaný nesmysl.

2. Polská vláda oficiálně schválila nabídku

Spojených států, aby USA v budoucnu roz-

místily v Polsku antirakety SM-3.

3. Ukrajinský parlament vyjádřil nedůvěru vlá-

dě Julie Tymošenkové.

3. Evropská komise představila strategii rozvo-

je EU do roku 2020. Počítá se v ní se zvýše-

ním zaměstnanosti o šest procent a navýše-

ním investic do výzkumu a vývoje o 1,1 pro-

centa.

5. Řecký parlament schválil návrh úsporných

opatření ve výši 4,8 mld. eur. Opatření vejde

v platnost jako zákon na ochranu ekonomi-

ky. Řecko nechce žádat o finanční pomoc

zvenčí.

5. Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč při

návštěvě Moskvy slíbil brzké řešení sporu

o dalším setrvání ruské flotily v Sevastopolu.

7. Palestinské vedení přistoupilo na nepřímá

mírová jednání s Izraelem.

7. V Iráku se konaly parlamentní volby. Al-Kái-

da na tento týden vyhlásila zákaz vycházení

a pohrozila smrtí každému, kdo se voleb zú-

častní. Účast voličů byla poměrně slušná, vý-

sledky do uzávěrky nebyly známy.

8. Americký viceprezident Joe Biden zahájil

v Tel Avivu několikadenní návštěvu Blízkého

východu. Přijel jednat o nepřímých míro-

vých rozhovorech mezi Izraelem a Palesti-

nou.

9. Čína podepsala globální dohodu o podnebí

uzavřenou v prosinci v Kodani.

10. Izraelský ministr sociálních věcí Jicchak Her-

zog se omluvil za zkomplikování diplomatic-

ké mise amerického viceprezidenta Joea Bi-

dena tím, že v den, kdy Biden jednal s prezi-

dentem i premiérem, oznámil novou výstav-

bu bytů pro Židy ve východním Jeruzalémě.

Má zde být postaveno 1600 nových bytů.

10. Íránský prezident Ahmadínežád jednal v Ká-

bulu se svým protějškem Hamídem Kar-

záím. Řekl, že přítomnost mezinárodních sil

není řešením, jež by přineslo mír. Peníze vy-

naložené na válku by se měly spíše dávat na

zavlažovací systémy a rozvojové projekty.

11. Byl inaugurován nový chilský prezident Se-

bastian Piněra.

12. Turecký premiér Erdogan zrušil návštěvu

Švédska. Důvodem je rezoluce švédského

parlamentu, která označuje vraždění Armé-

nů za Osmanské říše a první světové války za

genocidu.

13. Čínský premiér Wen Ťia-pao obvinil USA,

že prodejem zbraní Tchaj-wanu a setkáním

prezidenta Baracka Obamy s dalajlamou

„porušily čínskou suverenitu“.

14. Izraelské bezpečnostní složky zadržely Ma-

hira Udu, vůdce operací na Západním břehu

Jordánu.

14. Krajské volby ve Francii vyhrála Socialistic-

ká strana s 29,38 procenta hlasů. Svaz pro li-

dové hnutí prezidenta Sarkozyho získal

26,18 procenta hlasů.

15. Íránská justice zakázala největší reformní

stranu v zemi Frontu účasti na islámském

Íránu.

Česko a svět
26. 2. V Praze skončila konference o zločinech

komunistických režimů. Účastníci se shodli

na tom, že by měl v Evropě vzniknout nový

mezinárodní tribunál, který by soudil ne-

promlčitelné komunistické zločiny proti lid-

skosti.

1. 3. Česká republika otevřela velvyslanectví

v Ázerbájdžánu. Velvyslancem se stal diplo-

mat Radek Matula.

4. Rakouský prezident Heinz Fischer napadl

tzv. Benešovy dekrety za těžké bezpráví.

Čeští politici se proti jeho výroku ostře ohra-

dili.

5. Generální tajemník NATO Anders Fogh

Rasmussen při návštěvě v Praze požádal

o navýšení české účasti v Afghánistánu o 51

lidí. Jednalo by se o nasazení dvou lékař-

ských klinik a školitele v letectví.

14. Kambodžský král Norodom Sihamoni přile-

těl na devítidenní soukromou návštěvu Čes-

ka.

Světozor

Šíření demokracie na Blízkém východě mělo

být podle někdejšího amerického prezi-

denta George W. Bushe součástí boje proti te-

rorismu a extremismu v islámském světě. De-

klarovaným cílem bylo zlepšení života lidí v na-

ději, že více svobody uvolní nahromaděnou fru-

straci a sebere prostor pro fanatismus. Irák se měl

stát výkladní skříní, která by i ostatní přesvěd-

čila, že demokracie je nejlepší formou vládnu-

tí. Irácké volby ze 7. března se konaly shodou

okolností jen dva týdny před výročím invaze. Po-

dle pozorovatelů byly demokratické, svobodné

a dobře zorganizované. Ani úřadující premiér ne-

měl po sečtení 95 procent hlasů vítězství jisté.

Takové volby, kdy strana či politik, kteří jsou

u moci, nevyhrávají, jsou na Blízkém východě

skutečně raritou. Po letech zoufalství a krve-

prolévání, bezpočtu sebevražedný atentátů, de-

setitisících zabitých Iráčanů a tisíců mrtvých ame-

rických vojáků se přece jen rodí nový Irák.

A co demokracie v dalších islámských ze-

mích? Někde jsou volby přes veškeré deforma-

ce více či méně soutěží konkurenčních stran či

osobností (Libanon, Kuvajt, Pákistán). Někte-

ré státy sice nelze označit za demokratické, ale

na druhé straně nejsou extrémně represivní

a jistou svobodu názorů či volby svým obča-

nům umožňují (Jordánsko, Maroko, Jemen).

V zemích s komplikovanými nebo špatnými

vztahy s USA se mnoho oproti minulosti ne-

změnilo (Libye, Sýrie), nebo zhoršilo (Írán).

Jinde se na demokracii ani za Bushe netlačilo

v obavách, aby svoboda a volby nevynesly

k moci síly, které by terorismus a extremismus

spíše podporovaly, než proti němu bojovaly

(Egypt, Saúdská Arábie).

Zdá se, že demokracie v Iráku i jinde v blíz-

kovýchodním regionu životaschopná je, bez

ohledu na to, zda Bushovi přiznáme či nepři-

známe právo pasovat se na jejího zakladatele

a věrozvěsta.

Martin Novák je redaktorem
on-line deníku Aktuálně.cz.

Bushova arabská demokracie Martin Novák

Glosa
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strana deklaruje, že se Japonsko

do roku 2020 pokusí snížit

emise skleníkových plynů

o čtvrtinu oproti roku 1990, což

je třikrát více než požadovala

LDS. Z toho můžeme očeká-

vat, že Japonsko se bude snažit

o snížení surovinové závislosti

na Blízkém východě, ale sou-

časně bude usilovat o větší

ekonomickou spolupráci, aby

překonalo ekonomickou stag-

naci. Bude také dále usilovat

o prohloubení spolupráce s cí-

lem udržet stabilitu v regionu,

přičemž tyto kroky bude pod-

nikat nezávisle na postoji USA.

Demokraté dlouhodobě usilu-

jí o rovnoprávnější postavení Ja-

ponska a od nové vlády se

čeká, že nebude automaticky

souhlasit se všemi výzvami

Spojených států.

Úsilí o stálé místo
v Radě bezpečnosti
Ačkoli Demokratická strana

usiluje o rovnoprávné posta-

vení Japonska, a to i důraznější

participací ve vojenských mi-

sích v zahraničí, jen stěží lze

očekávat tvrdší kroky v zahra-

niční politice, neboť jejím cí-

lem je také zlepšování politic-

kých a ekonomických vztahů

s Čínou, Ruskem a dalšími

zeměmi, a většina japonské

populace, včetně členů vlády,

podporuje pacifickou ústavu,

neboť strana je výrazně kritič-

tější k japonské válečné mi-

nulosti. Japonské kroky tedy

budou spíše usmiřovací smě-

rem k zemím, které Japonsko

zanedbávalo z důvodu orien-

tace na USA, a k svým voli-

čům. Prvním takovým krokem

může být oznámení o ukončení

vojenské mise v Indickém oceá-

nu, v jejímž rámci poskytova-

lo mezinárodním silám v Af-

ghánistánu logistickou podpo-

ru. Tuto informaci sdělil nový

japonský ministr obrany Toši-

mi Kitazawa, který podporuje

pacifistickou ústavu a byl pro-

ti vyslání japonských vojáků do

Iráku v letech 2004 až 2006,

kde podpořili síly USA. Sou-

časně také ministr oznámil, že

Japonsko Afghánistánu po-

skytne pomoc jinou formou, na-

příklad prostřednictvím civil-

ních rozvojových projektů.

Rivalita mezi Čínou a Ja-

ponskem o vedoucí postavení

v Asii vede Japonsko k většímu

úsilí o mezinárodní uznání

a s tím spojeným požadavkem

na stálé členství v Radě bez-

pečnosti OSN. Aby Japonsko

dosáhlo stavu rovnocenného

partnera, snaží se však také

o urovnání problematických

vztahů se zeměmi, jako je Čína

či Rusko, což také vede k od-

poutání surovinové závislosti

na Blízkém východě, ačkoli

se i tam snaží prosazovat svou

vlastní politiku nezávislou na

USA, ale v kooperaci například

s Evropskou unií. V tomto

smyslu lze také chápat návště-

vy japonských politických elit

v regionu jako turné k získání

podpory pro japonskou pozici

v Radě bezpečnosti OSN, roz-

šíření obchodní spolupráce

a odtud omezení vlivu Číny,

a zajištění stabilních dodávek

ropy prostřednictvím podpory

mírových procesů.

Patrik Kutílek

vystudoval mezinárodní

vztahy na Metropolitní

univerzitě v Praze a učí na

ČVUT v Praze.

kutilek.patrik@gmail.com

Kateřina J.

Rohlová studuje

japanologii na Ústavu

Dálného východu FF UK

a v současné době pobývá

na University of Tsukuba

v Japonsku.

Proces formovania nového svetového
poriadku
Nové usporiadanie sveta, odlišné od predošlého, bolo

predstavené koncom druhej svetovej vojny, v roku 1945.

Charakteristickou črtou tohto svetového poriadku bol no-

vý systém vzťahov na politickej a kultúrnej úrovni, pod-

statne odlišný od tých, ktoré boli pred rokom 1945. Od

množstva impérií, ktoré vládli a kontrolovali jednotlivé

územia, prešiel svet k usporiadaniu, ktoré nazývame – ,,bi-

polárne“. Dva systémy, americký a sovietsky, boli ostatný-

mi krajinami priznané ako ,,systémy superveľmocí“, ktoré

si rozdelili jednotlivé sféry vplyvu na kontinentoch.

Koniec studenej vojny mal negatívny ekonomický dopad

na krajiny sovietskeho bloku. Ako príklad môžeme uviesť po-

zíciu Ruska: v roku 2004 bolo na desiatom mieste v rámci

ekonomického ukazovateľa – brutto hrubého domáceho pro-

Nová geopolitická
stratégia

sveta
na začiatku 21. storočia

Slavomír
Bucher

Pokiaľ v období studenej vojny prevládali medziná-
rodné konflikty, v súčasnosti sú to prevažne občian-
ske konflikty založené na etnickom, resp. religió-
znom princípe. Funkciou týchto konfliktov je pred-
ovšetkým boj o moc alebo o územie. Výsledkom
rozpadu bipolárneho sveta nebol mier, ako si niek-
torí mysleli, ale chaos a deštrukcia, z ktorých sa vy-
noril nový nepriateľ – globálny terorizmus, ktorý kaž-
dého z nás priamo, či nepriamo ohrozuje.
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duktu (HDP) a s nákladmi na armádu, kto-

ré tvorili 1/23 nákladov vynaložených na

armádu USA (údaje Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute, SIPRI). To sa
prejavilo silnejúcim mocenským vplyvom

Spojených štátov nielen na globálnej úrov-

ni, ale aj na regionálnej, a to predovšetkým

v regiónoch, v ktorých dominantné posta-

venie malo Rusko (Sovietsky zväz).

Tieto geopolitické procesy vyústili do

situácie, v ktorej sa Spojené štáty americ-

ké ocitli ako jediná a bezkonkurenčná glo-

bálna mocnosť na svetovom geopoliti-

ckom poli. V rámci tejto paradigmy sa nú-

kali dve riešenia:

Prvé bolo značne utopistické – načrtlo

možnosť, že svet by bol ovládaný a kolek-

tívne riadený Organizáciou spojených ná-

rodov, ktorá by opätovne nadobudla svoju

stratenú identitu a postavenie v rámci in-

štitúcií dohliadajúcich na bezpečnosť

a spoluprácu medzi jednotlivými národ-

mi. Tento variant ešte v začiatkoch naru-

šili Spojené štáty americké, ktoré chceli

nastoliť ,,nový svetový poriadok“. De-

monštratívne poukázali na unipolaritu

sveta v roku 1991, keď bez potrebných ro-

kovaní v OSN zaútočili na Irak.

Druhý (oveľa reálnejší) variant bol vo

forme nastolenia multipolárneho sveta,

týmto riešením boli pozitívne naklonení

tí, ktorí sa snažili o rovnováhu síl vo vzťa-

hu k USA. Medzi týchto aktérov môžeme

zaradiť Francúzsko, Rusko, Čínu, Irán.

Jediným významným vazalom Spoje-

ných štátov bola a je Veľká Británia, keď

v tom čase britský premiér Tony Blair po-

ukázal na jednoznačný prínos unipolarity

USA a odôvodnil to nespočetným množ-

stvom vojnových konfliktov, ktoré boli

realizované v období bipolárneho rozde-

lenia sveta. Avšak žiaden z aktérov, ktorí

sa snažia oslabiť súčasnú hegemóniu

USA, nemá dostatok ľudských, finanč-

ných a technologických prostriedkov na

to, aby nadobudol status svetového lídra

na geopolitickom poli moci – tak pove-

diac, aby sa stal protipólom USA. Plán

Paríža sa postupne darí realizovať pro-

stredníctvom budovania Európskej únie

ako ekonomickej veľmoci. Tieto ambície

by boli nereálne, ak by nedošlo k uzatvo-

reniu partnerstva medzi bývalými rivalmi

– Nemeckom a Francúzskom. Spoločný

odpor Paríža a Berlína v otázke novej voj-

ny v Iraku, roku 2003 vyústil do rámcové-

ho dohovoru s Moskvou.

Strategická politika Ruska je obozretná.

Z jednej strany sa snaží o vzájomnú spo-

luprácu s krajinami Európskej únie, no z dru-

hej strany vytvára vojensko-bezpečnostný

blok s Čínou (spoločné

vojenské cvičenia

v roku 2005) a Iránom

(spolupráca v jadrovej

oblasti), keďže vý-

znamný ázijský spoje-

necWashingtona je In-

dia. Po rozpade so-

vietskeho bloku bol Pe-

king významným ob-

chodným partnerom

Ruskej federácie pri

kúpe jeho vojenskej

techniky.

Načrtáva sa obraz

sveta, ktorí ,,reálni“

strategicko-bezpečnostní analytici prognó-

zovali: unipolarita Washingtona vyústi do

nového formovania koalícií medzi štátmi niž-

šieho rangu, aby sa vyrovnala vojensko-eko-

nomická hegemónia USA. Realizácia toh-

to projektu je podmienená vzájomnou dô-

verou a podporou jednotlivých partnerov

v tomto zoskupení.

Úloha medzivládnych
organizácií
v postbipolárnom svete
Po páde doktríny bipolárneho rozdelenia

sveta sa západný, resp. americký model

demokracie čoraz viac presadzuje ako je-

dinečný, unikátny systém usporiadania

a organizácie štátu na jeho jednotlivých

hierarchických úrovniach. Ostatné štáty,

ktoré tento model nedosiahli, sú v očiach

Spojených štátov a západnej Európy vní-

mané ako tzv. ,,tranzitné“ štáty, ktorým je

nutné pomôcť, aby sa mohli transformo-

vať na vyspelú demokraticky organizova-

nú spoločnosť.

O Gruzínsku môžeme hovoriť ako

o krajine, ktorá má v očiach Washingtonu

významnú geostrategickú polohu, v tejto

krajine má sídlo okolo tisíc lokálnych mi-

movládnych zoskupení, ktoré financujú

a podporujú zahraničné združenia (pri-

bližne 50), resp. medzinárodné organizá-

cie, ako je napríklad OSN. Organizácia

spojených národov prostredníctvom svo-

jich programov – môžeme spomenúť

UNICEF, program regionálneho rozvoja

(UNDP) financuje rôzne kultúrne, spolo-

čenské a sociálne aktivity v krajine. Bez-

pečnostnú a finančnú podporu poskytuje

Svetová banka, Rada Európy a Organizá-

cia pre európsku spoluprácu a bezpečnosť

ako aj NATO. Spomenuté inštitúcie pôso-

biace v tejto bývalej sovietskej republike

majú rozličný stupeň pôsobnosti, ako aj

financovania prostredníctvom bližšie ne-

špecifikovaných vlád a parlamentov jed-

notlivých krajín.

Niektoré mimovládne organizácie sú

v súkromných rukách jednotlivcov, resp.

korporácií (ako napr. Open Society Institu-
te), amerického miliardára Georgea Soro-
sa. Iné, aj keď súkromné sú financované

je prostredníctvom štátneho rozpočtu

(Care alebo World Vision). Ďalšie sú via-
zané k jednotlivým politickým stranám

v USA – ako napríklad National Democra-
tic Institute (NDI) alebo International Re-
publican Institute (IRI).
Nachádzame taktiež takzvané organi-

zácie, ktorých náplň činnosti je spojená

s rozvojom štátu, ako je americká United
States Agency for International Develop-
ment (USAID) alebo Švajčiarska agentúra
pre podporu rozvoja a spoluprácu (SDC).

Prostredníctvom týchto agentúr a mi-

movládnych organizácií sa financujú rôz-

norodé aktivity v spoločnosti: ochrana práv

žien, podpora rozvoja malého podnikania,

prevencia proti HIV, ochrana životného

prostredia, vzdelávanie novinárov a sudcov,

Medzi nespočetnými teóriami
analyzujúcimi budúcnosť sveta si
teória stretu civilizácií našla
medzi širokou vedeckou
a politickou elitou uznanie.
Pádom sovietskeho bloku prestal
jestvovať model studenej vojny
a systém medzinárodných
vzťahov, podriadených
bipolárnemu usporiadaniu sveta.
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reforma školstva atď., avšak načrtáva sa je-

den primárny model ich pôsobenia. Príliv

financií je závislý od reforiem štátneho apa-

rátu krajiny a jej prispôsobenie sa trhovým

a demokratickým inštanciám ,,západného

sveta“. Je tomu tak vždy?

Nie všetky spomenuté organizácie

a agentúry organizujú svoju pomoc na zá-

klade ideologického modelu svojho štátu,

ktorý ich financuje. Je nesporné, že v štá-

toch bývalého sovietskeho bloku Spojené

štáty americké zohrávajú v rámci financo-

vania a šírenia ideológií najvýznamnejšiu

úlohu, a to na druhej strane vyvoláva vlnu

protirečivých tvrdení a kritiku, pretože

prijímaná pomoc je často viazaná určitý-

mi povinnosťami a direktívami poskytova-

teľa danej pomoci.

Prvoradou stratégiou Spojených štátov

amerických je obhajoba vlastného demo-

kratického a liberálneho modelu spoloč-

nosti. Príkladom využitia tohto modelu

Spojenými štátmi za účelom získania suro-

vín, resp. budovania vojenských základní

a upevňovania moci sú aj konflikty v Ko-

sove (pamätník životnej veľkosti venovaný

bývalému prezidentovi USA – B. Clinto-

novi v Prištine, ako symbol boja za slobo-

du a demokraciu ,,kosovského ľudu“), Ira-

ku a Afganistane. Niekedy byrokratický

aparát Washinghtona priamo alebo nepria-

mo podporuje diktatúry v rôznych častiach

sveta (počas studenej vojny najmä v Stred-

nej a Južnej Amerike a na Blízkom výcho-

de). Podľa tejto filozofie nie je dôležitá

a nutná demokratizácia týchto štátov, ale

prvoradá je kontrola (najčastejšie je to spo-

jené s využívaním národného bohatstva da-

ných štátov, novodobá kolonizácia pro-

stredníctvom kartelov a korporácií alebo

ovládanie územia prostredníctvom vojen-

ských základní). Americké mimovládne or-

ganizácie a agentúry môžu bez zbytočných

nákladov na prípadný vojnový konflikt vý-

razne prispieť k zmene režimu týchto kra-

jín. Ako príklad môžeme uviesť zmenu re-

žimu v Belehrade (2000) a následná de-

portácia Slobodana Miloševića do Haagu,

v Tbilisi (2003, 2008), Kijeve (2004) a Biš-

keku (2005). Vďaka podpore rôznych fi-

nančných skupín (Freedom House, NDI) sa
podarilo v týchto štátoch zvrhnúť diktá-

torské a skorumpované vlády a nastoliť

proamerickú (prozápadnú) vládu. Otázne

však zostáva, či táto proamerická vláda

v jednotlivých štátoch nie je taktiež prepo-

jená na medzinárodný zločin a korupciu.

Stret civilizácií alebo boj
medzi bohatým Severom
a chudobným Juhom?
Medzi nespočetnými teóriami analyzujú-

cimi budúcnosť sveta si teória stretu civi-

lizácií našla medzi širokou vedeckou a po-

litickou elitou uznanie. Pádom sovietske-

ho bloku prestal jestvovať model studenej

vojny a systém medzinárodných vzťahov,

podriadených bipolárnemu usporiadaniu

sveta, či už v ekonomickom, alebo politic-

ko-ideologickom zmysle.

Ešte pred pádom berlínskeho múru

americký politológ F. Fukuyama načrtol

v príspevku z roku 1989 v časopise The
National Interest víziu konca dejín. Svoju
víziu založil na rozpade sovietskeho bloku

a víťazstve liberálneho modelu usporiada-

nia spoločnosti. Predpokladal zánik ideo-

logických štruktúr v medzinárodných

vzťahoch, následkom čoho by došlo k uni-

formite existujúceho sveta.

Avšak v roku 1993 harvardský profesor

Samuel Huntington, ktorý sa špecializoval

na oblasť americkej zahraničnej politiky,

načrtol v časopise Foreign Affairs kontra té-
zu voči Fukuyamovmu tvrdeniu: ,,Konflikt

spoločensko-politických ideológií studenej

vojny nahradí konflikt medzi civilizácia-

mi“. Huntington vyčlenil 8 základných ci-

vilizácií sveta: hinduistická, buddhistická,

čínska, moslimská, africká, latinskoameric-

ká, pravoslávna a západná. Pomocou tohto

rozdelenia sveta načrtol niekoľko hypotéz.

Predpokladá, že každá zo spomenutých ci-

vilizácií sa snaží zachovať si svoju identitu

a radikálne bojuje proti hegemónii druhej.

Uvádza, že pravoslávna (ruská sféra) môže

v blízkej budúcnosti nadviazať spojenectvo

s čínskou civilizáciou, a vytvoriť tak proti-

pól mocenskej sily západnej civilizácii a jej

spojencom pod vedením Spojených štátov

amerických.

Pesimistický variant predpokladá vy-

tvorenie širokej koalície pravoslávno-hin-

duistickej civilizácie s konfucionisticko-

islamskou civilizáciou, čo by vytvorilo ne-

bezpečnú koalíciu v protipóle k západnej

civilizácii.

Samozrejme všetky tieto úvahy boli

predložené v teoretickej rovine. Súčasná

geopolitická situácia neumožňuje striktne

vyčleniť jednotlivé hranice civilizácií.

Často región, resp. územie, ktoré vyčlenil

pre danú civilizáciu, je značne heterogén-

ne, či už po stránke etnickej, alebo reli-

gióznej. Samozrejme, žiadna z týchto vy-

členených civilizácií v danom priestore

nespĺňa politické ani geografické krité-

rium pre svoju existenciu.

Pri súčasnom geopolitickom rozdelení

sveta však môžeme pozorovať konflikt

medzi západno-pravoslávnou a moslim-

skou civilizáciou. Avšak lokálne dochádza

ku konfliktom medzi moslimskou a čín-

skou civilizáciou (západné regióny Číny

obývané prevažne moslimskými Ujgur-

mi), resp. moslimsko-africkou civilizáciou

(Sudán, provincia Darfúr).

Západom proklamovaná téza šírenia

demokracie a slobody narazila v rôznych

častiach sveta na odpor. Ako príklad mô-

žeme uviesť dva termíny, ktoré otriasli his-

torickou úlohou ,,Západu v rozvoji civili-

zácie“ – Guantanamo, resp. Abu Graib...

Slavomír Bucher působí na

Katedře geografie a regionálního rozvoje

Fakulty humanitních a přírodních věd

Prešovské univerzity. slavobucher@yahoo.com
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Vztahy a problémy

Hlavní obsah návrhu „Smlouvy
o evropské bezpečnosti“
V celé smlouvě užívaný termín „účastník

smlouvy“ se vztahuje jak na státy, tak i na

mezinárodní organizace, které by měly k uva-

žované smlouvě přistoupit.

V úvodním článku návrhu jsou odkazy na

mezinárodní právo, Chartu OSN a Závěreč-

ný akt Helsinské konference z roku 1975. Je

tam rovněž zdůrazněn „záměr zřídit účinné

mechanismy spolupráce, které mohou být ne-

prodleně uváděny v činnost k řešení naléha-

vých záležitostí nebo názorových rozdílů, vy-

žadujících reakci přiměřenou výzvám a hroz-

bám v oblasti bezpečnosti“.

Nejen tato formulace, ale i další změna ná-

vrhu vyvolávají dojem, že jeho cílem je osla-

bit a nahradit úlohu a význam Severoatlantic-

ké aliance v současných mezinárodních vzta-

zích. Tak podle článku 1 ruského návrhu

„bezpečnostní opatření podniknutá kterým-

koliv účastníkem smlouvy – ať již jednotlivě,

nebo v rámci spojenectví či koalice – budou

prováděna s ohledem na bezpečnostní zájmy

všech účastníků v souladu s touto smlouvou“.

Takové omezení by ovšem dávalo i Rusku

možnost uplatňovat nárok na případné

přehodnocení platnosti předchozích roz-

hodnutí NATO.

Článek 2 stanoví, že „smluvní strany

nepodniknou akce nebo kroky podstatně

postihující bezpečnost dalších účastníků

smlouvy“. Dále ukládá účastníkům-čle-

nům jiných seskupení „snažit se zajistit,

aby rozhodnutí těchto aliancí a koalic

v podstatě nepostihla bezpečnost jiných

účastníků smlouvy“. Toto ustanovení má

zřejmě podpořit rozkladné debaty uvnitř

NATO o opatřeních nevyhovujících zá-

jmům Moskvy, zejména ve východní Ev-

ropě nebo v oblasti Kavkazu.

Podle článku 3 se účastník smlouvy

může obracet na ostatní její účastníky

s požadavky na opatření informací o ja-

kýchkoli jejich podstatných krocích práv-

ní, administrativní nebo organizační po-

vahy, které – podle názoru dotazujícího se

– mohou postihovat jeho bezpečnostní

zájmy“. Toto ustanovení by mohlo tvořit

jakousi slabou náhražku Smlouvy o kon-

venčních silách v Evropě (CFE), stanoví-

cí jejich stavy, inspekci a vojenské přesuny

Evropská
bezpečnost

– ruská iniciativa a počátky diskuse o ní

Jiří Štěpanovský

Návrh přípravy smlouvy „o nové bezpečnostní architektuře od Vancouveru po Vla-
divostok“ oznámil poprvé ruský prezident Dmitrij Medveděv 5. června 2008. Ne-
dlouho poté však srpnová rusko-gruzínská válka zastínila i tuto ruskou iniciativu.
Snad i z toho důvodu předložil Medveděv svůj koncept při několika dalších příle-
žitostech. Ještě v říjnu 2008 na konferenci o světové politice v Evianu a v listopa-
du téhož roku na zasedání Rady pro mezinárodní vztahy, kterou Rusové založili.
Tam prohlásil, že k žádné srpnové válce v Gruzii by nebylo došlo, kdyby již exis-
tovala řádná a účinná výstavba evropské bezpečnostní architektury.

a i jako pokus o celkové pře-

hodnocení tohoto dokumen-

tu, k němuž má ruská strana

dosud své výhrady.

Článek 4 Medveděvova ná-

vrhu zakládá „mechanismy

k prošetřování nesrovnalostí

a sporů, které mohou vznik-

nout při výkladu a plnění této

smlouvy“. Tyto mechanismy

mají zahrnovat konzultace

mezi jejími účastníky (tj. včet-

ně států a mezinárodních or-

ganizací) a i jejich akceschop-

nosti bloku Severoatlantické

aliance, kdyby závažná opatře-

ní této organizace byla zpo-

chybňována například prorus-

kou „Euroatlantickou radou

partnerství“ (EAPC) či jinými

nespokojenci.

Podle dalšího článku ná-

vrhu může každý účastník

smlouvy vyvolat konzultace

s jedním nebo více jejími účast-

níky, domnívá-li se, že ustano-

vení smlouvy jsou porušová-

na. Účastník má také podle

článku 6 návrhu právo vyvolat

svolání konference, zúčastní-li

se nejméně dvě třetiny smluv-

ních stran. Článek 7 stanoví,

že ozbrojený útok na účastní-

ka smlouvy bude pokládán

i za útok na ostatní její členy,

kteří jsou povinni poskytnout

mu pomoc i dříve, než Rada

bezpečnosti OSN učiní nezbyt-

ná opatření.

Z dalších ustanovení ná-

vrhu lze pokládat za hodný

pozoru zejména článek 9, po-

dle něhož „účastníci smlouvy

potvrzují, že jejich závazky,

pocházející z jiných meziná-

rodních bezpečnostních do-

hod, nejsou v rozporu s touto

smlouvou. Účastníci smlouvy

nepřevezmou mezinárodní zá-

vazky s touto smlouvou neslu-

čitelné.“ Rusko tak navrhuje

nadřadit navrženou smlouvu

například závazkům z NATO

(zejména jejich článku 5).
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